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15 elever och 3 l15 elever och 3 läärare frrare fråån n 
Tanumskolan fick genom Tanumskolan fick genom 
vväänortsavtalet mnortsavtalet mööjlighet jlighet 

att under 5 dagar besatt under 5 dagar besööka ka 
en skola i Capo di Ponteen skola i Capo di Ponte



Italien, Valle Camonica,Italien, Valle Camonica, 
Capo di PonteCapo di Ponte



Capo di Ponte och CemmoCapo di Ponte och Cemmo

Cemmo, där skolan 
ligger, är en liten by 
som ligger 1km 
ovanför Capo di 
Ponte.

Det är som de 
flesta andra 
samhällen väldigt 
gamla, och allt är 
gjort av sten.







En katolsk kyrkogEn katolsk kyrkogåårdrd



FrFråån klostret dn klostret däär skolan lr skolan låågg



De underbara nunnornaDe underbara nunnorna



Skolans rektor!Skolans rektor!



Besök i nationalparken Naquane ovanför Capo di 
Ponte.

Vi fick guidning av Adriane som arbetade på skolan och 
var utbildad guide på hällristningarna.



PPåå hhäällarna fanns mllarna fanns måånga hus nga hus 







BesBesöök pk påå PievePieve RomanicaRomanica di San di San SiroSiro, en kyrka , en kyrka 
som byggdes psom byggdes påå 10001000-- talet.talet.



Hela gHela gäänget utanfnget utanföör San r San SiroSiro



Svenska och italienska elever hjSvenska och italienska elever hjäälptes lptes ååt t 
med matlagning & sen blev det med matlagning & sen blev det 

provsmakningprovsmakning



Europadagen firades Europadagen firades 
ppåå torsdagen, med torsdagen, med 
mat ifrmat ifråån ett antal n ett antal 
lläänder.nder.
Den svenska Den svenska 
folkdrfolkdrääkten vkten vääckte ckte 
stor uppmstor uppmäärksamhet.rksamhet.



De smDe småå barnen hade bakat muffinsbarnen hade bakat muffins



BordsbBordsböön n ––som svsom sväängde!ngde!
””I love you JesusI love you Jesus
deepdeep downdown in my heartin my heart
I love you JesusI love you Jesus
deepdeep downdown in my heartin my heart
talk talk aboutabout deepdeep deepdeep
downdown downdown
deepdeep downdown in my heartin my heart
talk talk aboutabout deepdeep deepdeep
downdown downdown
deepdeep downdown in my heartin my heart
I love you Jesus!I love you Jesus!””



ItaliansItalians Love Sweets!Love Sweets!

Varje dag var det Varje dag var det 
mellanmmellanmåål. Ett l. Ett 
bord fullproppat bord fullproppat 
med smed söötsaker, tsaker, 
pizza och dricka. pizza och dricka. 
Efter lite Efter lite 
ppååtryckningar frtryckningar fråån n 
de svenska de svenska 
lläärarna fick vi rarna fick vi 
ääven frukt och ven frukt och 
vatten!vatten!



Fågeldansen, och 
Små grodorna var 
en stor succé.

AvslutningfestenAvslutningfesten



SisterSister Daniela tog med oss till den Daniela tog med oss till den 
gamla byn gamla byn PescarzoPescarzo



I kI käällaren hade en del kreaturllaren hade en del kreatur……



Torkning av majs som sedan mals Torkning av majs som sedan mals 
till polentatill polenta



Vi fick lov att ta kort pVi fick lov att ta kort påå dem dem ––om vi om vi 
lovade llovade läägga ut kortet pgga ut kortet påå Internet!Internet!



Fler bilderFler bilder……



Vi hade roligt!!!Vi hade roligt!!!



……nya vnya väänner!nner!



PPåå vvääg hem igeng hem igen……
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